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Summary

Genetic origins of haemopoietic
malignancies well defined

Per Bernell, Björn Jacobsson

Läkartidningen 1998; 95: 5493-8

It is vital to determine which cell lines are
affected in haematological malignancies, since
such information is important to an understand-
ing of the biology of neoplastic stem cells and
their capacity to differentiate and mature. Paral-
lel studies of cellular morphology and of chro-
mosomal anomalies is an approach permitting
determination of lineage specificity for differ-
ent haematological neoplasms. Findings in cur-
rent studies suggest that acute myeloid leukae-
mia and myelodysplastic disorders generally
involve cells of myeloid lineage only, whereas
myeloproliferative disorders may also involve
lymphoid cell lines. Lymphoid malignancies
such as non-Hodgkin’s disease or acute lym-
phoid leukaemia usually involve lymphoid cell
lines.
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I ett vägledande uttalande
har Nämnden för bedömning av
läkemedelsinformation (NBL)
försökt undanröja den osäker-
het som råder om vilka regler
som gäller för information på
läkemedelsföretags hemsidor på
Inter net (NBL 478/98).

Tillämpningen av detta all-
männa uttalande illustreras i ett
aktuellt ärende (NBL 474/98).
Det gällde ett pressmeddelande
på Astras hemsida i december
1997 om ett i Sverige ännu inte
godkänt medel mot impotens
(br ittiskt handelsnamn Muse).
Inf ormationsgranskningsman-
nen (IGM) hade ifrågasatt om
detta var otillåten pr elansering
av ett ännu inte godkänt läke-
medel, men det tyckte inte NBL.

Avgörande i Astra-fallet var att in-
formationen fanns under rubriken »Om
Astra», »Pressmeddelanden» – »News
releases», att det inte fanns länkar dit
från de grenar av hemsidan som marke-
rats »För pPatienter» eller »För läkare»
samt att medlet i Sverige får ett annat
handelsnamn än det brittiska som an-
vändes i pressmeddelandet. Dessa fak-
torer ledde NBL till slutsatsen att infor-
mationen inte utgör kommersiell läke-
medelsinformation, och då är inte bran-
schens informationsregler tillämpliga.

Läkemedelsföretags hemsidor vän-
der sig till många olika målgrupper, så-
som egen personal, aktieägare, återför-
säljare, konsumenter, journalister osv,
påpekade Astra i ärendet. Informations-
behovet hos dessa grupper varierar
mycket, och företagets information är
därför strukturerad med en gren för var-
je målgrupp.

Sökning eller
aktiv spridning?
Det faktum att vem som helst kan

söka sig fram till informationen även
under »Pressmeddelanden» innebär
inte att den har sådan karaktär och in-
riktning att den utgör sådan kommersi-
ell läkemedelsinformation som NBL
skall pröva. Det finns ju liknande gräns-
dragningsproblem när det gäller annon-
ser för receptbelagda läkemedel i t ex
Läkartidningen, påpekar NBL. Allmän-
heten kan ju via bibliotek ta del av såda-
na annonser.

Det avgörande är om den enskilde
själv söker informationen (vilket mot-

svarar Internet-situationen) eller om lä-
kemedelsföretaget genom egna aktiva
åtgärder, t ex genom TV-reklam eller
annonser i massmedier, sprider infor-
mationen eller uppgifter om var den kan
sökas på Internet till allmänheten.

Dagens regler vägleder
NBL understryker att det faktum att

det i stor utsträckning saknas särskilda
regler för Internet inte innebär att områ-
det är oreglerat. Vad som i andra sam-
manhang utgör brott eller annan regel-
överträdelse utgör det normalt också
om åtgärden vidtas på Internet, och i
stor utsträckning kan man tillämpa nu
gällande regler. NBL anser inte att In-
ternationella handelskammarens Inter-
netregler ger konkret vägledning efter-
som de är underställda nationell lag.
(Reglerna anger att all »reklam och
marknadsföring skall vara laglig, he-
derlig och vederhäftig och får ej utfor-
mas på ett stötande sätt».)

Om kommersiell information på lä-
kemedelsföretags hemsidor anses ha
mottagare på den svenska marknaden
som mål kan NBL pröva den enligt reg-
lerna för läkemedelsinformation samt
etablerad praxis. Det gäller både läke-
medelsinformation och terapi- och ut-
bildningsriktad information på sådana
hemsidor. Om informationen inriktas
mot hälso- och sjukvårdspersonal re-
spektive allmänheten skall den ha sam-
ma minimiinnehåll som motsvarande
tryckta information.

Även om läkemedel nämns vid
namn behöver dock dessa regler inte
tillämpas på t ex ekonomisk informa-
tion riktad till potentiella investerare el-
ler aktieköpare, trots att också andra
kan söka sig fram till informationen.
NBL förordar dock att målgruppen tyd-
ligt anges genom länkar eller hemsi-
dans struktur. På motsvarande sätt som
vid tryckt information undantas inslag i
en fri medicinsk debatt från NBLs do-
mäner; där gäller ju tryckfrihetslagstift-
ningen.

NBL har i princip att bedöma enbart
marknadsföring av läkemedel på den
svenskamarknaden. Även om det blir
en samlad bedömning i enskilda fall
drar NBL gränsen med hänsyn till bl a
följande faktorer: om språket är svens-
ka, priser i svenska kronor, om produk-
terna är tillgängliga på den svenska
marknaden, om indikationer, dosering-
ar och förpackningar förekommer i
Sverige samt om den som står för infor-
mationen har sin hemvist här.
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Vägledning om information
om läkemedel på Internet


